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I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

Schimbare  în componența conducerii societății 

 

 Consiliul de administraţie întrunit în şedinţa din data de 30.09.2020, cu 

respectarea prevederilor actului constitutiv al TUŞNAD S.A.şi ale legii nr. 31/1990, 

având în vedere ca in urma demisiei dlui Nicu Radulescu din functia de director general 

și administrator, mandatul acestuia încetează din 01.10.2020, emite: 

 

DECIZIE NR. 1  

din 30.09.2020 

 

 Art.1. In locul domnului Nicu Radulescu se numeste in functia de director general 

al societăţii TUSNAD SA domnul Molnar Akos cu domiciliul in xxxxxxxxxx, avand CNP 

xxxxxxxxxx, pe perioada  01.10.2020  pana la  30.04.2021 inclusiv. 

 Art2. Remuneraţia brută lunară cuvenită directorului general este cea stabilită in 
contractual de mandat. 

 Art.3. Dl Molnar Akos va încheia un  contract de de asigurare de răspundere 
civilă profesională pentru suma asigurată de 15.000 euro; 



 Art.4. Ia act de declaraţia pe propria răspundere nr. 501/19.12.2014 dată de dl. 
Molnar Akos in conformitate cu art. 15315  din Legea nr. 31/1990 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

 Art.5. Se aprobă contractul de mandat si se imputerniceşte Dl Nicu Radulescu 
pentru semnarea contractului de mandat din partea societatii. 

 Art 6. Se imputerniceşte dl. Molnar Akos, pentru efectuarea formalităţilor legale 
de înregistrare şi publicare a prezentei decizii la ORC Harghita. 

 

DECIZIE NR. 2  

din 30.09.2020 

 

 Art.1. In conformitate cu art 1372  alin 1 din Legea 31/2020, începând cu 

01.10.2020 în locul domnului Nicu Rădulescu se numește în funcția de administrator 

provizoriu dl Rosca Radu-Claudiu, cetățenie română, cu domicilul în xxxxxxx, str 

xxxxxxxx nr. xx ap xx, Jud xxx, având carte de identitate xxxxxxxx, CNP 

xxxxxxxxxxxxxxx, pe o perioada cuprinsă între 01.10.2020-12.11.2020 (data Adunării 

Generale Ordinare a Actionarilor). 

 Art2. Dl Rosca Radu-Claudiu va îndeplini funcția de Președinte al Consiliului de 
administrație pe perioada 01.10.2020-12.11.2020. 

 Art.3. Dl Rosca Radu-Caludiu va beneficia de o indemnizație lunară conform 
actului constitutiv; 

 Art 4. Se imputerniceşte dl. Molnar Akos, pentru efectuarea formalităţilor legale 
de înregistrare şi publicare a prezentei decizii la ORC Harghita. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

NICU RĂDULESCU 

 

 


